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ADEGA-Vigo

ADEGA ORGANÍZASE PARA A DEFENSA
DO MEDIO AMBIENTE EN VIGO

O pasado 23 de abril constituíuse en asemblea a nova delegación territorial de ADEGA en Vigo, conformada por socias e socios de Vigo 
e doutras comarcas do sur de Pontevedra. Esta constitución foi froito de reunións previas motivadas para promover accións en torno á 
campaña da ILP en defensa do bosque autóctono, e ideouse co obxectivo de impulsar e ampliar o diálogo crítico en temática ambiental na 
cidade e na súa bisbarra. ADEGA-Vigo vertebrouse en tres eixos de actuación principais: bosque e biodiversidade; auga (ríos e litoral) e 
cidade sostible, mobilidade e residuos, buscando detectar problemáticas ambientais e organizar accións concretas de resposta.

Un dos principais obxectivos marcados na asemblea constitutiva foi o 
de dar resposta a proxectos e actuacións que poidan afectar negativa-
mente ao patrimonio natural e ecolóxico da nosa contorna, cometido 
que se realizará principalmente a través da presentación de alegacións 
e de denuncias ambientais. Mais tamén se determinou a importancia 
de poñer en valor os elementos naturais presentes no medio, para o 
que se van levar a cabo accións de educación ambiental con diferentes 
campañas de sensibilización e de accións de intervención e de custodia 
do territorio.

Co fin de construír rede e tecido asociativo e sumar sinerxías polo ca-
miño, contarase coa colaboración doutras entidades e organizacións 
locais como  poden ser a Asociación Pola Defensa da Ría (APDR),  a 
Plataforma pola Defensa da Ría de Vigo - Cíes, ou ben as asociación 
Fontaíñas,  Lagares Vivo ou a CEMMA, entre outras moitas, ademais de 
comunidades de montes. 

EN DEFENSA DAS ÚLTIMAS CARBALLEIRAS DE VIGO

Durante os primeiros meses realizamos diferentes accións baixo o par-
augas da Iniciativa Lexislativa Popular en defensa do bosque autóctono, 
como mesas informativas e de recollida de sinaturas ou presentacións 
da campaña en diversos centros sociais, chegando a conseguir máis de 
3.000 sinaturas en diferentes puntos da cidade e da península do Mo-
rrazo. Tamén se presentaron, xunto coa veciñanza do barrio de Navia, 
alegacións ante a “segunda modificación do plan parcial de San Paio 
de Navia”, plano urbanístico que supón a eliminación dunha das últimas 
carballeiras da contorna urbana de Vigo. Esta actuación, planificada en 

ausencia dun PXOM actualizado debido á anulación do Plan Xeral do 
ano 2008, pretende a construción de máis de 1.180 vivendas, case máis 
do dobre do previsto inicialmente para esta fase. A realización deste 
plan maniféstase coa desaparición dunha área verde que non só actúa 
como refuxio faunístico, senón que ten un enorme potencial de recreo 
e uso público mediante unha pequena actuación de restauración am-
biental. Desde a delegación de ADEGA Vigo entendemos que as actua-
cións do concello deberían ir encamiñadas a salvagardar estes últimos 

Grupo de voluntariado na recuperación das charcas de Rebordelo.

ADEGA-Vigo colabora na reforestación dos montes de Rebordelo.
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espazos naturais da cidade, apostando por un modelo de cidade que 
integre e aproveite o valor ambiental presente no territorio. Ademais, 
organizamos conxuntamente coa veciñanza un roteiro interpretativo e 
de identificación de especies de flora e fauna a través das carballeiras 
e da súa contorna.

CUSTODIA DO TERRITORIO: OS MONTES

Coa idea de colaborar nos procesos de valorización, restauración 
ambiental e prevención dos lumes  impulsouse unha brigada deseu-
caliptizadora no monte comunal da parroquia de Rebordelo, en Cer-
dedo-Cotobade, así como un proxecto de custodia no mesmo monte 

denominado “Couto da Eirexiña”. A idea é realizar accións de elimina-
ción de eucaliptos e doutras especies invasoras xunto con accións de 
reforestación. Así realizáronse o pasado 6 e 7 de outubro accións de 
repoboación con árbores autóctonas e de restauración de charcas co 
fin de poñer en valor o bosque autóctono e unhas charcas presentes 
no monte comunal, co propósito de realizar inspeccións periódicas que 
permitan catalogalas e incluílas dentro da iniciativa Charcas con Vida.

AS PRAIAS E OS RÍOS IMPÓRTANNOS

O 12 de maio de 2018, a delegación de ADEGA-Vigo, en colaboración 
coa Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA) e 
PradoSurf, realizou unha limpeza de lixo na praia de Patos, Nigrán, 
xunto cunha acción de simulacro de rescate dun golfiño varado orques-
trado pola CEMMA. Desde a delegación repetimos esta acción o 20 de 
outubro nas praias da parroquia de Alcabre durante a VII xornada da 
Limpeza Simultánea de Praias. O enorme impacto ambiental causado 
polos residuos mariños obriga á posta en marcha de labores de sensi-
bilización social, para que a cidadanía sexa consciente do alcance do 
problema e adopte actitudes que contribúan á diminución do uso dos 
plásticos e, sobre todo, a evitar que estes cheguen ao medio mariño. 

Tamén estamos a coordinar inspeccións do Proxecto Ríos para realizar 
no río Lagares, ademais de accións de limpeza como a realizada o pa-
sado 30 de setembro no marco da XI Limpeza Simultánea de Ríos. A 
finalidade destas inspeccións e limpezas é a de realizar unha campaña 
de educación ambiental para custodiar diversos treitos do río. Así pre-
téndese estudar a calidade ambiental do Lagares, facendo fincapé en 
determinadas deficiencias do mesmo, como é a ausencia de conectivi-
dade ecolóxica e de bosque de ribeira, ou denunciando a baixa calidade 
ambiental das súas augas. 

Seguindo esta mesma liña de actuación, realizouse, xunto coa Platafor-
ma pola Defensa do río Verdugo (PLADEVER), un acto de divulgación 
e de denuncia a prol dunha mellor xestión da auga na comarca de Vigo. 
Este acto xorde debido á intención de executar un transvasamento de 
auga desde o río Verdugo ao río Oitavén, proxecto impulsado polo Al-
calde de Vigo e que contaba ata hai pouco co apoio da Xunta de Gali-
cia e do organismo competente Augas de Galicia. Desde ADEGA-Vigo 
reivindicamos un cambio no modelo da xestión da auga por outro máis 
sostible, baseado nunha planificación que teña en conta a eficiencia e 
o aforro dos recursos hídricos, así como a resiliencia ante os efectos do 
cambio climático.

NOVO ESTADIO DO CELTA E NOVAS ÁREAS COMERCIAIS

Neste eido queremos centrar a atención na intención de destruír 864.000  
m2 de monte, a metade pertencente ao monte comunal da parroquia de 
Tameiga, en Mos, debido á construción da nova cidade deportiva do 
Celta de Vigo. Esta actuación, a cal precisa dunha modificación puntual 
do PXOM deste concello co fin de mudar os terreos forestais comunita-

rios a usos de carácter privado, prevé a construción dun novo estadio 
para o Celta, diversas instalacións deportivas, ademais de 120.000 m2 

destinados á construción dunha nova área comercial. Ademais de in-
contables impactos ambientais negativos, isto supón unha nova perda 
de terreos mancomunais e de masas forestais en favor de intereses 
privados. Para facer pública a denuncia deste proxecto especulativo, or-
ganizamos en Vigo o pasado 14 de decembro unha palestra informativa 
xunto coas comuneiras do monte comunal de Tameiga. 

A escasos quilómetros da futura cidade deportiva tamén están plani-
ficadas outras actuacións para construír novas áreas comerciais con 
grande incidencia negativa en espazos verdes e no rururbano vigués, 
fomentando así un modelo de consumo e de facer cidade insostible tan-
to a nivel ambiental (consumismo desmedido, comercio global e mobili-
dade privada), como social (emprego precario e destrución do comercio 
local e de proximidade). Estes novos proxectos son Porto Cabral, no 
monte comunal de Liñeiriños, ou o centro comercial Recaré, localizado 
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Xornada de limpeza do areal de Patos, Nigrán, o día 12 de maio, xunto coa CEMMA 
e PradoSurf.
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Simulación dunha operación de rescate dun golfiño varado na praia de Patos, Nigrán, 
orquestrado pola CEMMA despois da acción de limpeza do areal.
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Están planificadas novas áreas comerciais con 
grande incidencia en espazos verdes e un modelo de 

consumo e de facer cidade insostible,
a nivel ambiental e social

As actuacións do concello deben encamiñarse a 
salvagardar eses últimos espazos naturais da cidade, 

e integrar o valor ambiental das carballeiras 
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na entidade menor de Bembrive. Presentaremos alegacións e campa-
ñas de denuncia ao que consideramos un espolio do patrimonio natural, 
poñendo en valor o potencial que pode ter a figura dos montes comu-
nais na comarca con outro modelo de xestión forestal que aposte pola 
multifuncionalidade e o desenvolvemento sostible do monte.

O PARQUE NACIONAL DAS ILLAS ATLÁNTICAS

Queremos denunciar a situación do P.N. Marítimo-Terrestre das Illas At-
lánticas, en especial no tocante ás Illas Cíes, onde consideramos que 
se están a aplicar políticas enfocadas a converter as illas nun atracti-
vo para atraer turistas, pasando a un segundo plano, ou obviando, as 
medidas de conservación dos valores naturais e ecolóxicos alí presen-

tes, así como as medidas de restauración ambiental das áreas máis 
degradadas do mesmo, xa que por exemplo a presenza de especies 
exóticas invasoras (EEIs) é unha constante. O Plan Reitor de Uso e 
Xestión (PRUX) do parque establece unha capacidade de carga que é 
demasiado alta para salvagardar o equilibrio ecolóxico das illas, e que 
responde principalmente aos intereses privados das navieiras e do sec-

tor turístico. Deste xeito, o PRUX permitiría a presenza nas Illas Cíes 
de até 2.600 persoas diarias tendo en conta as que poden acceder en 
transporte marítimo (1.800), en grupos organizados (200) e as que po-
den estar pernoctando no cámping (600), xunto aos 125 fondeos ao día 
permitidos nas súas costas. Toda esta afluencia xera un grande impacto 
negativo a nivel de ruído e de aglomeracións que afecta tanto á fauna 
como á flora, nos residuos xerados, ou na calidade da visita.

AS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS: UNHA PRIORIDADE

ADEGA-Vigo asume a loita contra as Especies Exóticas Invasoras 
(EEIs) como unha área prioritaria de actuación e un tema transversal 
presente nas diferentes actividades propostas. É a ameaza máis impor-
tante para a conservación da biodiversidade e un dos factores con máis 
peso na destrución dos nosos hábitats, polo que cómpre deseñar dife-
rentes iniciativas de prevención, denuncia e de intervención directa no 
medio que procuren a súa erradicación. Nesta liña de acción realizamos 
o 17 de novembro, xunto coas comuneiras da parroquia de Candeán, 
un voluntariado ambiental de limpeza de EEIs na Lagoa dos Seixos.

MOBILIDADE: UNHA ALTERNATIVA AO VEHÍCULO PRIVADO

Tamén queremos poñer o foco no eido da mobilidade. O servizo de 
transporte público é moi deficiente para a superficie e densidade de po-
boación presente en toda a área metropolitana. Pensamos que hai que 
apostar por unha planificación eficaz e eficiente do transporte público a 
nivel comarcal, con horarios, frecuencias e puntos nodais que satisfa-

gan as necesidades reais da poboación e que supoñan unha alternativa 
cómoda e barata fronte o uso do vehículo privado. Neste campo tamén 
sobresae a necesidade dun tren de proximidade para toda a área me-
tropolitana de Vigo, así como unha aposta clara por un carril bici que 
achegue conectividade e seguridade ás cicloususarias desta cidade e 
doutras vilas da contorna para os seus desprazamentos diarios .

+info: adegavigo@adega.gal. Xuntanzas abertas: terceiro mércores de cada mes ás 
20 horas no centro social a Cova dos Ratos (R/Romil, 3, Vigo).
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Sobresae a necesidade dun tren de proximidade para 
toda a área metropolitana de Vigo, dando servizo 
a Tui, Redondela, O Porriño e con ligazóns cara a 

Pontevedra
A afluencia de até 2.600 persoas diarias xera un

impacto moi negativo na fauna e flora
das Illas Cíes

Acción de limpeza no río Lagares, no marco da Limpeza Simultánea de Proxecto Ríos.
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Recollida de sinaturas a prol da ILP en defensa do bosque autóctono na Porta do Sol 
durante a festa da Reconquista de Vigo no pasado mes de abril.
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